
АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА   

BANJA LUKA COLLEGE-A 

 - резултати за 2018 годину -   

 

Висока школа „Banja Luka College“ је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради 

остваривања њихове трајне сарадње. Поред тога, кроз Алумни клуб се обезбјеђује трајни и организовани контакт са „Banja Luka 

College“ – ом, одржава веза између свих чланова међусобно, побољшава се положај студената и њихово додатно усавршавање на 

различитим научним и стручним скуповима које организује „Banja Luka College“, промоцијама књига и слично.  

Од 2016. године, у мају мјесецу, организује се окупљање алумнија са циљем међусобног дружења дипломираних студената и 

њихових наставника. Тада се спроводи и анкета чији резултати показују да ли су се студенти успјели запослити након завршетка 

студија, те да ли су стекли адекватно знање које примјењују у пракси.  

На трећем окупљању Алумнија које је одржано у мају 2018. године учествовало је 36 чланова ове организације.  

Чланови Алумни клуба требали су да одговоре на седам питања и то: 

➢ Да ли сте тренутно запослени? 

➢ Да ли знање стечено на „Banja Luka College“ - у примјењујете у пракси? 

➢ Да ли сте наставили школовање (мастер студије)? 

➢ Да ли учествујете у научно – истраживачком раду „Banja Luka College“ – a? 

➢ Да ли редовно комуницирате са другим члановима Алумни клуба? 

➢ Да ли сте остварили нова пословна познанства преко Алумни клуба? 

➢ Да ли су Вам информације које се објављују у Алумни клубу занимљиве и корисне? 

 

Примјер анкетног листа и резултати анкетирања дати су у наставку.  

 



Примјер анкете за чланове Алумни клуба: 

 

 

 

АНКЕТА   ЗА   ЧЛАНОВЕ АЛУМНИ КЛУБА BLC-A  
 

 

Висока школа „Banja Luka College“ је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања 

њихове трајне сарадње. Како бисмо унаприједили рад клуба молимо Вас да искрено одговорите на постављена питања. Хвала! 

 

 

ПИТАЊА: ДА НЕ 

Да ли сте тренутно запослени?   

Да ли знање стечено на „Banja Luka College“ - у примјењујете у пракси?   

Да ли сте наставили школовање (мастер студије)?   

Да ли учествујете у научно – истраживачком раду „Banja Luka College“ – a?   

Да ли редовно комуницирате са другим члановима Алумни клуба?   

Да ли сте остварили нова пословна познанства преко Алумни клуба?   

Да ли су Вам информације које се објављују у Алумни клубу занимљиве и корисне?   

 

 



Резултати анкете:  

У анкетирању које је спроведено у 2018. године учествовало је 36 чланова Алумни клуба.   

 

Питање 1:  Да ли сте тренутно запослени? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 27 75,00 

НЕ 9 25,00 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 36 100,00 

 

Питање 2:  Да ли знање стечено на „Banja Luka College“-у примјењујете у пракси? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 24 66,67 

НЕ 5 13,89 

Без одговора 7 19,44 

УКУПНО 36 100,00 



Питање 3:  Да ли сте наставили школовање (мастер студије)? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 12 33,33 

НЕ 23 63,89 

Без одговора 1 2,78 

УКУПНО 36 100,00 

 

 

Питање 4:  Да ли учествујете у научно – истраживачком раду „Banja Luka College“- а? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 5 13,89 

НЕ 31 86,11 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 36 100,00 

 

 



Питање 5:  Да ли редовно комуницирате са другим члановима Алумни клуба? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 24 66,67 

НЕ 12 33,33 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 36 100,00 

 

 

Питање 6:  Да ли сте остварили нова пословна познанства преко Алумни клуба? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број испитаника % 

ДА 19 52,78 

НЕ 15 41,66 

Без одговора 2 5,56 

УКУПНО 36 100,00 

 

 



Питање 7:  Да ли су Вам информације које се објавњују у Алумни клубу занимљиве и корисне? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 29 80,56 

НЕ 7 19,44 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 36 100,00 

 


